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A Câmara Municipal de Alagoinhas, atraves do Excelentíssimo VerJador Thor
de Ninha, manifesta votos de louvor e aplausos aos alunos do teJceiro ano
do colégio Dínamo, que organizaram uma "Aula-show,, com o ]ul"tiro ou
explanar sobre as competências e habilidades da área de linguagens, suas
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tecnologias no ENEM e a abordagem de temas que visam direciona
para uma observação crítica da realicjade.

Justificativa

A aula-show foi um projeto pedagogíco organizado pelos alunos doi
do ensino médio do Colegio Dínamo, com o auxílio da

frente o professor Eduardo Teles, que teve como prin

explicação das cornpetências e habilidades da área de

tecnologias no ENEM e a abordagem de temas que visam
para uma observação crítica da realidade.
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Dentre os temas abordadas de forma lúdica estão as novas tecnllogias de
informação e comurticação, o impacto das Fake News na sociedad{, exclusao
digital, o poema "A flor e a náusea" de Vinícius de Moraes, além de textos e
outros poemas que trouxeram a reflexão da sociedade em relação aimisoginia,
violência contra a mulher, racismo, homofobia, autoritarismo e demo(racia.

Uma atividade digna de jovens com postura crítica

realidade atual, e de quem busca uma sociedade
grande respeito à diversidade.

e muito madura,acerca da

mais justa e fralerna, com

"A escola fazendo escola". "sou um calo nos pés dos meus alunos]como sou
um calo nos pes da nrinha filha". Disse o professor Edualdo Teles,
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"A escola fazendo escola". "Sou um calo nos pés dos meus alunos

um calo nos pes da minha filha". Disse o professor Ed

demonstrando claramente o compromisso com a educação.

Expressamos desta forma, o nosso reconhecimento aos estudantes

Dínamo e aos professores diretamente ligados a essa iniciativa,

reconhecendo a importância da educação e suas instituiçÕes em

formar cidadãos e cidadãs conscientes do seu papel na

transformando o meio onde vivem.

Dê-se ciência desta Moção aos homenageados e as autoridades
de nossa cidade.

em 25 de outubro de 2018.
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